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Február, farsang

Mecénás ösztöndíjak

Az intézményi javaslatok 
alapján a Tiszaúj-városi Me-
cénás Közalapítvány kurató-
riuma döntött a 2016/2017-
es tanév I. félévi tanulmányi 
ösztöndíjainak odaítéléséről. 
/3. oldal

Természetesen a megye 
könyvtárai sem maradnak 
ki a télűző hagyományból. 
/5. oldal Fotó: Varga Tamás

Gimnasztráda varázslat. A 
Tiszaújvárosi Gimnasztráda, ahol fellép, 
mindenütt ámulatba ejti a nézőket 
varázslatos produkcióival. Legutóbb 
a Futsal V-VI. korcsoportos Országos 
Döntőjén arattak hatalmas sikert a 
megyeszékhelyen.

382790

Könyvelés
Elektronikus adóbevallás 

készítés
Érd.: 06-20/922-9822

 

szemüvegkeretre vagy szemüveglencsére

Tiszaújváros, Szent I. út 29/g. 
(az új OTP-vel szemben) 

Telefon: 49/341-519 
Nyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12-ig

30% kedvezmény!

*Más akcióval nem vonható össze.
Az akció 2017. január 31-ig, 
illetve a készlet erejéig tart.

Komplett szemüveg készítése esetén az 
üzletben megjelölt termékekre vonatkozik.

Szemüvegkeretre*Szemüvegkeretre***30%
Szemüvegkeretre*

Szemüveglencsére*Szemüveglencsére*****30%
Szemüveglencsére*

383180

382798

382778

379591

Műanyag és fa nyílászárók gyártása 
és beépítése teljes helyreállítással.

Homlokzati hőszigetelések 
és teljes lakás felújítás.

NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM

nyilaszaro.centrumauchan@gmail.com
H Í V J O N  M O S T !

Telefon: 30/383-61-94, 46/323-299

NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM

REDŐNY, RELUXA 
szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló. 
Redőnyök javítása! 

06-20/9290-403 
Díjtalan kiszállás, garancia!

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

Szakképzettség nem feltétel.
Érd.: 06-30/599-6932

382909
382896

382795

383263
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A Goodmills Magyarország Malomipari Kft.  
Tiszapalkonyai üzemébe,  

GÉPKEZELŐ-TARGONCÁS  
munkakörbe keresünk munkatársakat

Az új munkatárs feladatai, 3 műszakos munkarendben:  
  Az üzemben működő csomagoló és lezsákoló gyártósor, gépek, 
berendezések működtetetése

Ajánlat az új munkatársunk számára:

Munkavégzés helye: 

Bővebb információ: Tel.: 06 1 210 0062
Jelentkezés módja, önéletrajzzal  

a job@salio.hu e-mail címre.

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
Eredetiség 

vizsgálat

POLGÁR Hősök út 102. (Agrokémia)
Nyitva tartás: H, Sze, P: 9-15-ig
Bejelentkezés: 30/465-8969

ST CHRISTOFER KFT
l Személygépjárművek
l Utánfutók
l Mezőgazdasági vontatók
l Lassújárművek
l Tehergépjárművek (7,5 tonnáig)

Álláshirdetés

További információ:
www.petegisz.hu

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
gyógymasszőr 

munkakör betöltésére
pályázatot hirdet.

Munkavégzés helye: 4090
Polgár, Hősök útja 1.
Érd.: 06-52/573-173

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

A Sona Group világszínvonalú autóipari beszállító cégcsoport. 
Új gyártó üzemébe keresünk Polgárra:

CNC GÉPKEZELŐKET,
GÉPBEÁLLÍTÓKAT
Versenyképes fizetés és
béren kívüli juttatás rendszer, 
biztos háttér, előrelépési lehetőség
és a szakmai tudás folyamatos fejlesztése. 
Többműszakos munkarend. 

Érdeklődni: 30/844-9109
Önéletrajzokat a
jelentkezes4090@gmail.com címre várjuk.
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Scania a világ vezető busz és vontató, tengeri és ipari motorokat gyártó cégeinek
egyike. Európai és latin-amerikai gyártóegységekkel és 38 000 munkavállalóval
területének egyik legjövedelmezőbb cége. A Scania Hungária Kft. 100%-os
leányvállalat és a Scania termékek hivatalos importőre Magyarországon. A bia-
torbágyi importőr tevékenységen kívül a Scania Hungária Kft. hat saját tulajdonú
kirendeltséggel és egy szerződött partnerrel rendelkezik, amelyeken keresztül
Scania vontatókat és buszokat értékesít és szerviz tevékenységet folytat. A Scania
Hungária Kft. a Közép-Európai Régió tagja, prágai központtal. A régió tagjai Mag-
yarország, Csehország és Szlovákia.

A Scania Hungária Kft. TISZAÚJVÁROSI kirendeltségére

AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ 
és AUTÓSZERELŐ

munkakörbe munkatársakat keres.

Főbb feladatok: • tehergépjárművek, autóbuszok és pótkocsik minőségi szervi -
zelése • mű szaki állapotfelmérés • ügyfél értékein alapuló teljesítés

Elvárások: • szakirányú iskolai végzettség • felhasználói szintű számítástechnikai
ismeretek • B kategóriás jogosítvány • gépjárművek javításában szer  zett ta -
pasz talat

Előny: • érettségi, technikus bizonyítvány • angol- vagy németnyelv-tudás 
• C, E, D kategóriás jogosítvány • járműfelépítmények javításában szerzett
tapasztalat • raktérhűtő javításban szerzett tapasztalat • műszaki vizsgabiztos
képzettség • autóvillamossági területen szerzett tapasztalat • tacho gráf illesztés,
hitelesítési gyakorlat

Munkavégzés helye:
3580 Tiszaújváros, Debreceni út 4.

Ha rendelkezik, kellő motivációval mi biztosítjuk a fejelődéséhez szükséges
körülményeket. A kiváló minőségű svéd termékek, és a folyamatos fejlesztésre
fektetett hangsúly hosszútávra szóló teret jelent, melyhez versenyképes fizetés
párosul.

Scania Hungaria Kft

Jelentkezés módja:
Kérjük, hogy fényképes szakmai önéletrajzát a
pozíció, és a munkavégzés helyének feltün-
tetésével az alábbi elérhetőségünkre szíves -
kedjen eljuttatni: jobs@scania.hu

382515
382900

382408

382794
51483

383006
382803

382786
382805

382375

SZERKESZTŐSÉG, HIRDETÉSFELVÉTEL:
3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/a. 

Telefon/fax: 49/540-044
E-mail: tiszaujvaros@szuperinfo.hu 

Internet: www.szuperinfo.hu

TISZAÚJVÁROS

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN

az ország
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!
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Szuper ügyek Válaszol a polgármester. A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben 
Bráz György, Tiszaújváros polgármestere válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. 
Február 1-én, szerdán este háromnegyed 7 órai kezdettel válaszol a város első embere 
a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is fel lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu 
e-mail címen, vagy az adás ideje alatt telefonon (49/341-844, 341-755).

Új sportesemény ho- ■
nosodhat meg Tiszaúj-
városban idén nyáron.  

A futás jó kikapcsolódás-
nak és testedzésnek is, ezért 
egyre nagyobb a népszerű-
sége. Ennek ellenére csak 
egy igazi verseny - a Jabil 
1/3-maraton - az, amin a 
helyi futótársadalom meg-
mérheti magát. Ez bővül 
most a Sportcentrum jóvol-
tából az idei Sportfesztivál 
rendezvénysorozaton.

Négy korosztályban és 
négy távon várják a jelentke-
zőket a terepfutó versenyre. 

Úgy tervezték meg a távokat 
és a korcsoportokat is, hogy 
a kezdők is bátran elindul-
hassanak. 0-18, 19-40, 41-55 
és 56 év felett lehet nevezni 
a 2, 6, 14 és 21 kilométeres 
távra. Nem csak a sportolók 
jelentkezését várják. Olyan 
önkéntesek is jelentkezhet-
nek, akik elmúltak 16 évesek 
és szívesen segítenék egy új 
sportverseny meghonosodá-
sát Tiszaújvárosban.

A rendezvényről bővebb 
információt a www.tiszatrail.
hu honlapon találhatnak az 
érdeklődők.                SZI 

Terepfutás négy távon

Az intézményi javas- ■
latok alapján a Tiszaúj-
városi Mecénás Közala-
pítvány kuratóriuma 
döntött a 2016/2017-es 
tanév I. félévi tanulmányi 
ösztöndíjainak odaítélé-
séről.

A tiszaújvárosi önkor-
mányzat által finanszírozott, 
egységesen 25 ezer forintos 
ösztöndíjat osztályonként 
egy-egy tanuló kaphatja meg 

az 5. évfolyamtól kezdődő-
en. Ez idén 87 általános- és 
középiskolai díjazottat je-
lent. Az Eötvös középisko-
lában január 31-én tartották 
az átadóünnepséget. Itt 26-
an részesültek ösztöndíjban. 
Tiszaújváros többi iskolájá-
ban február 2-án, csütörtö-
kön adják át a kiemelkedő 
tanulmányi eredménnyel és 
közösségi tevékenységgel ki-
érdemelt anyagi elismerést.                           
                                        SZI

Mecénás ösztöndíjak

Egyszerűen nem értem a fiamat, 
panaszkodik Kati. Az egy szem 
gyermeke harmincon túl, önál-
ló lakással, biztos állással, szü-
lői támogatással a háta mögött 
nem tud megállapodni. Minden 
adott ahhoz, hogy szép család-
ja legyen és nem képes dönte-
ni egyik lány mellett sem. Min-
den kapcsolata lelkesen indul, 
szép, értelmes lányokat hoz ha-
za, együtt élnek, utazgatnak, 
majd két-három év után kisze-
ret belőlük. És kezdődik elölről 
minden.
Mari lányos anyuka. Az egyik, 
még huszonéves korában esett 
őrült szerelembe és nem hall-
gatva az édesanyja tanácsaira, 
hogy korai még az esküvő, igent 
mondott a szintén huszonéves 
barátjának. Azóta két csöppség 
boldog anyukája és a szerelemes 
fiatalemberből a családját eltar-
tó és védelmező felnőtt lett.
Az idősebbik lassan kimegy a 
korból, mármint ha a klasszikus 
mikor kell bekötni egy lány fejét 
időre gondolunk. Harmincötön 
és sok csalódáson van túl. Ak-
kor döntötte el, hogy Angliában 
vállal munkát, amikor a vőlegé-
nye néhány év járás után közölte 
vele: ő még élni szeretne, nem 
házasodni és gyereket nevelni. 
Azóta külföldön azt is megta-
pasztalta: vannak rosszabbak 
a magyar fiúknál. Angliában - és 
nemcsak az angol fiatal embe-
rek körében - divat a lányok lis-
tázása, a high maintenance, azaz 
magas fenntartású csaj katego-
rizálás. És bizony itt nem arra 
kell gondolni, hogy túl nagy a nő 
anyagi elvárása. Már az is magas 
fenntartású faktor egyeseknél, 
ha 2 hónap járás után a hölgy 
barátnő státuszt szeretne ma-
gának. No meg, hogy kinyissák 
előtte az ajtót az étteremben, 
ahová nem a lány, hanem a fiú 
hívja meg először.
A barátnőm Nepálban élt né-
hány hónapot, ahol még divat-
ban vannak a rendezett házas-
ságok. Megismerkedett egy 28 
éves lánnyal, aki elmesélte ne-
ki, hogy a szülei egy 15 évvel 
idősebb férfihoz adták. Amikor 
megtudta, hogy mi vár rá, egy 
hónapig sírt, de egy év után 
most azt mondja: élete legjobb 
dolga történt vele.
Mi itt Európában szabadságot 
adunk a gyerekeinknek. De anya-
ként felelősek vagyunk azért, 
hogy figyelmüket felhívjuk ar-
ra: ne játszanak egymás idejé-
vel. Ha nem gondolják komo-
lyan, akkor hagyják, hogy a 
másik tovább lépjen. Így talán 
elkerülhetjük azt, hogy az óvo-
dai szülői értekezleteken több-
ségében nagyapa-nagymama 
korúak üljenek.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Döntés Az év eleje az árle- ■
szállítások és a kifutó 
áruk időszaka. Ilyenkor 
hagyományosan min-
den bolt kiakasztja az 
„Akció” táblát.

De mennyire lehetünk 
biztosak, hogy valóban ér-
demes ilyenkor vásárolni? 
A január elég ellentétes idő-
szak, mondhatnánk úgyis, 
hogy a hónapok Dr. Jekyllje, 
hiszen hol ezt az arcát mutat-
ja felénk, hol azt. Példának 
okáért a legtöbb új szabály, 
adóemelés és törvénymódo-
sítás ilyenkor nyer hatályt, 
általában az újabb kiadá-
sok rémképét vetítve elénk. 
Azonban a január a spórolás 
hava is egyben, hiszen régóta 
ilyenkor várják a legnagyobb 
árleszállítások és akciók a vá-
sárlókat. Ez érthető, hiszen 
az új, az évváltozás tenden-
ciáinak megfelelő áruknak 
kell a hely, így szükséges a 
raktársöprés. 

A középkorúaknak is isme-
rős lehet a januári árleszállí-
tás fogalma, hiszen a múlt 
században annyira divatja 
volt ennek az intézmény-
nek, hogy sokan időzítették 
ilyenkorra a shoppingolást 
(még ha akkortájt nem is hív-
ták így).  Ma azonban az akci-
ózás és az 
ó r i á s i 
s z á z a -
lékjelek vé-
gigkísérik a 
m i nden n ap -
jainkat. Vannak olyan 
üzletek, ahol minden nap 
kint lóg a raktársöprés fel-
irat, hátha ezzel néhány 
vásárlóval többet tudnak 
becsábítani, holott valós ak-
ciókról szó sincs. Jó példa a 
kamuárleszállításra a Black 
Friday néven elhíresült akció-
nap, ami Amerikából indult, 
és mostanra itthon is renge-
teg embert mozgat meg. Van-
nak ugyan termékek, amiket 
valóban töredék áron lehet 

ilyenkor beszerezni, ám a 
legtöbb üzletben felteszik 
a logót, majd beszorozzák 
másféllel a termékek címké-
in szereplő számokat, és az 
így kapott összegből vonnak 
le 30%-ot. 

Természetesen a januári 
árleszállításokat is boltja 

válogatja, ám kíváncsiak vol-
tunk, hogy az átlagos vásárló-
kat mennyire mozgatja meg 
az „év eleji akciók” felirat.

Annamária (42)
Nem igazán hiszek ezek-

ben a nagy akciókban. Sok-
szor még a szupermarket 
csemegeosztályán is talál-
ni becsapós dolgokat. Van-
nak olyan termékek, amik 

50%-osan is drágábbak, mint 
egy másik boltban. Akkor 
hogy is van ez?

Edina (37)
Nekem eddig csak jó ta-

pasztalataim voltak az ilyes-
mivel. Eleve szeretek vásá-
rolni, és figyelek arra, hogy 
minőséget vegyek megfelelő 
áron. Szerintem a januári ak-
ciók tényleg valósak, hiszen a 
kifutó árukkal mit kezdené-
nek amúgy az üzletek?

Klára (26)
Nem vagyok híve se a hi-

permarketeknek, se az akci-
ós áruknak, főleg ruhák te-
rén. Szeretnék anélkül a tudat 
nélkül élni, hogy nem kihe-
lyezett gyárak gyerekmunká-
sai varrják rám a cipőt. Ezért 
akár kicsit többet is hajlandó 
vagyok fizetni. A lekövethe-
tő márkák híve vagyok, még 
ha azok nem is olyan trendik 
vagy menők, mint mások. 

SZI - BM

A nagy leárazás: Ilyenkor olcsóbb
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 Ne várj 
a tökéletes pi�anatra, 

    találj egy megfelelő 

                 pi�anatot és tedd 

                      
        tökélete�é!

 Az élet nagy eseményeihez válaszd a 

Kylon Ékszert!

Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Magyar
termékek!

382910

383220

Ha nem kapja 
a Szuperinfót,
hívja a 40/424-424-es telefonszámot!

SEGÍTS VELÜNK 
A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként  
úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában nekünk is részt 
kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek 
megsegítésében. Társadalmi felelősségvállalás keretében 
egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak  
és a tragédiában érintett családoknak.
 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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Szuper ügyek

A sajtótájékoztatóra megtelt a Szász-terem Fotók: MH

Farsang a könyvtárakban

A Terület- és Telepü- ■
lésfejlesztési Operatív 
Program keretében az el-
múlt évben 17 kiírásban 
77 milliárd forintot hir-
dettek meg Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében, 
amelyre 120 milliárd fo-
rint értékben pályáztak.

Az idén további 15,7 milli-
árd forint, valamint a tavalyi 
keretből megmaradó össze-
geket hirdetik meg – jelen-
tette be a Megyeházán tar-
tott hagyományos évindító 
sajtóreggelin Török Dezső, a 
megyei közgyűlés elnöke. A 
színvonalas szakmai mun-
kát a hatékony gazdálkodás 
és a pályázatokon nyert ki-
egészítő források alapozták 
meg, amelyek közül a fonto-
sabbakat fel is sorolta Török 
Dezső. A költségvetési bevé-
telek 2016-ban az előző évi 
teljesítésekhez képest 11 szá-
zalékkal emelkedtek, ezzel 
szemben a költségvetési ki-
adások 40 százalékkal csök-
kentek. Ennek eredménye-
ként a 2017-es évet komoly 
megtakarítással indítja az ön-
kormányzat. A tevékenysé-
gük középpontjában továbbra 
is a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 

(TOP) fog állni. „2016 a pá-
lyázatok éve volt”- mondta 
a közgyűlés elnöke- „2017 a 
megyei fejlesztés éve lesz.”  
Szólt a megyei foglalkoztatá-
si paktumról. Az ernyőszer-
vezet irodája már megkezdte 
működését, az előkészítés a 
végéhez közeledik és rövide-
sen kezdődhet a 2,3 millió 
forint felhasználása. A me-
gye, Miskolc és a helyi paktu-
mok szintje összesen mintegy 
10,6 milliárd forint forrást je-
lent és a tervek szerint 7500 
embert érint. Cél az elsődle-
ges munkaerőpiacra történő 
elhelyezkedés.

Miskolc belvárosában ta-
lálható a Megyeháza pati-
nás épülete, amely a megyei 
önkormányzatnak és a kor-
mányhivatalnak ad otthont. 
Egy pályázati lehetőséggel él-
ve szeretnének felújítani a ré-
gi szárnyat.

A „humán kapacitásfejlesz-
tésekről” is szólt a közgyű-
lés elnöke, amelyekről ősz-
szel várható döntés. Felhívta 
a figyelmet az Megyeházán 
működő Europe Direct Infor-
mációs Központra, mint infor-
mációs bázisra. Török Dezső 
megerősítette, hogy a megyei 
önkormányzat kiemelt jelen-
tőséget tulajdonít a környe-
zetvédelemnek. Megkezdték 
a megyei környezetvédelmi 
program kidolgozását.

A nemzetközi kapcsola-
tokat jól hasznosítja az ön-
kormányzat. Kassa megyé-
vel kiemelten jó a viszony. A 
Via Carpatia társulás kereté-
ben az idén is ki szeretnék 
használni a pályázati lehe-
tőségeket, illetve továbbra is 
szorgalmazzák a Baltikumot 
a Balkánnal összekötő Via 
Carpatia észak-déli közleke-
dési folyosó megvalósítását. 

A lengyelekkel kiegészülve 
lobbiznak érte. Két éve már 
rendeztek a kassai és hargitai 
partnerekkel egy nemzetközi 
gazdasági találkozót, amelyet 
az idén szeretnének folytat-
ni. Az AREV és EUROCOAL 
nemzetközi szervezetekben 
és határmenti együttműködé-
sekben is aktív partner a me-
gyei önkormányzat. „Közis-
mert tény, hogy megyénkben 
jelentős a hátrányos helyze-
tű lakosság aránya” – váltott 
témát az elnök. A felzárkóz-
tatás érdekében életre hívott 
pilot programban (Roma plat-
form) Baranya és Szabolcs-
Szatmár-Bereg mellett Bor-
sod-Abaúj-Zemplén is részt 
vesz.

A térségi összetartozást 
erősítendő június közepén 
megrendezik a III. Megyena-
pot. A helyszínek még egyez-
tetés alatt állnak.

Bánné dr. Gál Boglárka, a 
közgyűlés alelnöke ismer-
tette a felügyelete alatt álló 
szakterületekkel, a szénbá-
nyászattal és az értéktárral 
kapcsolatos legfontosabb tud-
nivalókat. Emlékeztetett a két 
éve elkészült magyar ener-
getikai stratégiára, amely-
ben mint stratégiai tartalék 

szerepel a szén. 2016-17-ben 
350 millió forint áll rendel-
kezésre az ásványvagyon ku-
tatásra, ezen belül kiemelten 
kezelik a szenet. Alapdoku-
mentumok készülnek. A 
munkából kiveszi a részét a 
szénbányászati klaszter is. A 
szakképzésről szólva az alel-
nök felhívta a figyelmet arra, 
hogy Ózdon egy bányamű-
velő osztály indítását terve-
zik. „A hosszú távú cél, hogy 
újraéledjen a szénbányászat 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében” –hangoztatta Bánné 
dr. Gál Boglárka.

A megyei értéktár szépen 
gyarapodik, mintegy 150 ér-
ték található benne. A Ma-
gyarságunk értékei országos 
vetélkedőnek február 20-án, 
a Megyeházán lesz a megyei 
döntője.

Dr. Kovács János, megyei 
főjegyző szerint az elnök és 
az alelnök által elmondottak-
kal kapcsolatos előkészítés 
és végrehajtás során számít-
hatnak a hivatal munkájára. 
Bejelentette, hogy polgármes-
ter-választás lesz február 5.-
én Nagykinizsen, április 9-én 
pedig Tardonán tartanak pol-
gármester és képviselő-testü-
leti választást.  SZI 

Ha február, akkor far- ■
sang! Természetesen 
Miskolc könyvtárai sem 
maradnak ki a télűző ha-
gyományból.

Elsősorban a gyerekeket 
várják a témához illő kéz-
műves foglalkozásokra a II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár tagkönyvtárai. 
A Szentpéteri kapui József 
Attila Könyvtárban például 
farsangi fejdíszt lehet készí-
teni a legközelebbi Lurkóta-
nya-foglalkozáson, február 
2-án, csütörtökön délután 
3-tól 5 óráig.

A diósgyőri Petőfi Sándor 
Könyvtár kettőt is csavar az 
ünnepkörön. Szokásos szer-
dai kézműves délutánjukon 
először – február 1-jén, szer-
dán délután 4 és fél 6 között 
– malackás álarcot készíte-
nek papírból és tojástartó-
orrból. Másodszor, azaz 
február 8-án viszont már a 
kocsonyafarsangra készülve 
békás kitűzőket alkothatnak 
a kicsik és nagyok.

Az avasi Móra Ferenc 
Könyvtárban a legjellegze-
tesebb farsangi kellék, az 
álarc lesz a középpontban 

az alsó tagoza-
tosoknak szer-
vezett foglal-
kozáson, 7-én, 
kedden délután 
fél 2-től. Ugyan-
csak farsangi 
álarcok készül-
nek a Martin-
kertvárosi Tompa Mihály 
Könyvtár kreatív csütörtö-
kén, 23-án délután 4 órától.

A II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtár Mesebirodalmá-
ban február 25-én, szom-
baton délelőtt 10–12 óra kö-
zött szerveznek farsangi 

g ye r mek fog l a l koz á s t , 
amelyen felelevenítik a 
télűző, alakoskodó nép-
szokásokat, és természe-
tesen kézműveskedéssel 
is kapcsolódnak a vidám 
hagyományokhoz. 

 SZI 

2017 a megyei fejlesztés éve lesz!

Véradás a könyvtárban. A Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi 
Szervezete kétnapos véradást szervez Tiszaújvárosban. A donorokat a Hamvas Béla 
Városi Könyvtárban várják február 09-én és 10-én, csütörtökön és pénteken 8-tól 
16 óráig. 

A Tiszaújvárosi KKSE  ■
évzáró ünnepséget tart 
február 2-án délután fél 
5-kor a sportcentrum 
zászlós termében.

Az évzárón a Tiszaújvárosi 
Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület (KKSE) sportolói-
nak elmúlt évi eredményeit 
értékelik a szülők és a támo-
gatók körében – tájékoztatta 
lapunkat Krucsai József fő-
szervező. A meghívott támo-
gatók között a tiszaújvárosi 
önkormányzat vezetése és az 
MKKSZ vezetői is helyet fog-
lalnak majd.

                 SZI 

Sportolók évzárója

Fotó: RFK
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I n g a t l a n
Keresek eladó családi házat, lakást, nya-
ralót, termőföldet értékesítési célra. Érd.: 
06-30/249-8267.

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

Bükkszentlászló, Miskolctól 5-6 km-re fel-
újításra szoruló családi házikó eladó! Patak 
mellett, hegyek közötti csendes környezet, 
melléképülettel, pincével, ipari árammal. 
Bővebb infó: 06-70/520-0472.
Hejőkeresztúr, a tóhoz közel családi ház 
eladó. Érd.: 06-20/420-3861.
nagycsécs, főúton eladó gázkonvektoros, 
60 nm-es, 2 szoba-hallos, kis parasztház. 
Irányár: 3,8 M Ft. Érd.: 06-70/361-7696.
Polgár, centrumban 120 nm-es, felújí-
tott, két generáció számára is megfelelő 
családi ház eladó. Irányár: 7,9 M Ft. érd.: 
06-30/361-7696.
Polgár, Kálvária melletti utcában eladó 2 
szoba, konyha+étkezős, gázcirkó és vegyes 
tüzelésű, rendezett családi ház 990 nm-es 
telken. Irányár: 4,4 M Ft. Érd.: 06-30/361-
7696.
sajóörös, 920 nm-es telken lévő, 
nappali+amerikai konyha, 2+2 félszobás, 3 
szinten kialakított családi ház eladó. Irány-
ár: 16,9 M Ft. Érd.: 06-70/361-7696.

sajószöged, 3 szobás, összkomfortos 
családi ház eladó, akár bútorozva is, vál-
lalkozásra alkalmas helyiségekkel. Érd.: 
06-20/450-8732.

tiszaújváros-tiszaszederkény, Szabad-
ság u. 9.sz. alatt családi ház eladó. Érd.: 
06-20/257-4622.

H á z K e r e s é s
Polgáron jó állapotú, eladó családi házat 
keresek. Érd.: 06-20/958-2360.
sajószögeden vagy Sajóörösön eladó 
családi házat keresek. Érd.: 06-70/953-
3025.
tiszaújváros, eladó családi házat keresek! 
Hívjon akár a hétvégén is! Érd.: 06-70/953-
3025.

l a K á s e l a d á s
tiszaújváros, Deák Ferenc téren II. emele-
ti, egyedi fűtésű társasházban, erkélyes, 2 
összenyitott lakás (55 nm-es és 35 nm-es) 
eladó. Érd.: 06-70/882-9507.
tiszaújváros, kertvárosában sürgő-
sen eladó 77 nm-es, III. emeleti, 2 
szoba+nappalis lakás. Irányár: 17,3 M Ft. 
Érd.: 06-70/361-7696.
tiszaújváros, központi helyen 35 nm-es, 
I. emeleti lakás eladó. Érd.: 06-70/601-
9966.

tiszaújváros, 35 nm-es, II. emeleti lakás 
eladó. Ár: 6 M Ft. Érd.: 06-30/287-8350.
tiszaújváros, Liszt F. úton eladó 1,5 szo-
bás, 40 nm-es, II. emeleti (panelhoz viszo-
nyítva I. emelet), egyéni gázfűtéses lakás. 
Kis rezsi, nagy konyha, külön WC. Irány-
ár: 6,5 M Ft. Érd.: +36-30/494-4039, vagy 
+436646425879
tiszaújváros, Mátyás király úton VII. eme-
leti, 35 nm-es, azonnal költözhető, felújí-
tott lakás eladó. Irányár: 7,9 M Ft. Érd.: 
+36-20/985-0024.
tiszaújváros, Örösi úton I. emeleti, 35 
nm-es, panelprogramos lakás eladó. Érd.: 
06-20/479-6500.

l a K á s K e r e s é s  
tiszaújváros, eladó lakást keresek! Érd.: 
06-70/953-3025.

a l B é r l e t K e r e s é s 
tiszaújváros kertvárosában kiadó társas-
házi lakást keresek cégek részére, hosz-
szabb távra! Érd.: 06-70/953-3025.

a l B é r l e t K í n á l a t
Kizárólag cégek-vállalkozók-vezetők 
részére Tiszaújvárosban kiadó földszinti, 
55 nm-es panellakás, teljesen felszerelve, 
szép állapotban. Érd.: 06-30/218-6953.
tiszaújváros, Munkácsy úton 35 nm-es, 
1,5 szobás, panelprogramos, II. emeleti 
lakás albérletbe kiadó. Érd.: 06-20/254-
1178.
Polgár, társasházi 3 szobás albérlet, igény 
szerint bútorozva, számlaképesen kiadó. 
Érd.: 06-70/773-6666.
tiszaújváros, 2 szobás lakás kiadó. Érd.: 
06-70/333-7408.
tiszaújváros, I. emeleti, 47 nm-es, bútoro-
zott lakás hosszú távra kiadó. Kéthavi kau-
ció! Érd.: 06-20/371-6537.
tiszaújváros, szoba kiadó. Érd.: 
06-20/509-7707.
tiszaújváros-tiszaszederkény, 7 szobás 
ház kiadó, bérbeadó cégeknek, vállalkozók-
nak. Érd.: 06-30/218-6953.

é P í t é s I  t e l e K
sajóörös, a Tóalja kertvárosban 927 nm 
építési saroktelek eladó. Érd.: 06-70/935-
8865.

F ö l d ,  K e r t 

eladó Mezőkövesd külterület 136/30 
hrsz. (a bogácsi út mellett) 1,6 ha., 48 
ak. értékű termőföld. Érd.: 06-28/554-
482.

Újtikoson 1,6 Ha. szántóföld eladó. Érd.: 
06-30/314-5113.
zártkert eladó Sajószögeden, a Borostyán 
Panzió mögötti utcában, 1820 nm. Villany, 
víz, kis faház, mögötte szerszámos tárolók-
kal, termő gyümölcsfákkal, szőlővel. Érd.: 
06-20/454-0694.

Ü z l e t ,  m ű H e l y ,  t e l e P H e l y
Polgár - tanyán - mezőgazdasági épület 
eladó. Érd.: 06-70/454-5833.

g a r á z s
Városközpontban ház alatti garázs eladó. 
Érd.: 06-70/454-5833.

J á r m ű K e r e s é s 
autó, terepjáró azonnali készpénzes vásár-
lása 0 Ft-tól 5 millióig. Hívjon most! Érd.: 
06-30/881-2377.

Vásárolnék bármilyen MTZ-t, pótkocsit 
és Simson-t saját részre. Érd.: 06-70/500-
3023.

á l l a t
20 kg-os bárányok eladók. Érd.: 06-70/340-
6288.

Csirkevásár! 495 Ft/kg 2017. február 
08-15-ig! Saját keverésű takarmányon 
nevelt, házias jellegű baromfi. Igény ese-
tén pucolási, belezési lehetőség! Telep-
hely: Tiszatarján, Deák F. u. 10. Érd.: 
06-30/579-7517, 06-70/233-5847.

Hízó van eladó. Helyszínen kiválasztható. 
Érd.: 06-20/577-5252.
Hízók eladók Tiszagyulaházán. Tanya-
si tápmentes, szabadtartásos. Kérésé-
re megperzseljük, kettéhasítjuk. Érd.: 
06-30/965-4858.

e g y é B  e l a d á s

tüzifa eladó kalodában 1x1x1m. Tölgy, 
bükk, akác 15eFt/m3-től. Gyors házhoz 
szállítással Érd.: 06-20/805-7697.

Olasz bárpultos szekrénysor, 4 ajtós tükrös 
gardróbszekrény eladó. Érd.: 06-70/454-
5833.

Válogatott minőségi, használt ruhák 
300 Ft/db ártól, amíg a készlet tart. Tel-
jes árukészlet csere! Tiszaújváros, Tisza 
út 4. (Kárpáti Szálló alagsora)

e g y é B  K e r e s é s
ezüst, platina, palládium paszta, nitrát, for-
rasztópálca, amalgám, érintkező pogácsa 
felvásárlás minden formában, ezek ötvö-
zeteit. Tel.: 06-20/923-4251.

s z O l g á l t a t á s  K í n á l a t

antik fali-, ébresztő- és karórák javítá-
sát vállalom. Szervizmunkák: üveg, csat, 
rugós fül, elemek cseréje a helyszínen 
megvárható. Tiszaújváros, Szt. István út 
Elliptic Óra-Ékszer. Nyitva: H-Sze.-Cs: 
9-12, 13-17, Szo.: 9-12.

Cipőjavítás, kulcsmásolás! Tiszaújváros, 
Barcsay tér 7. (Totózó és Rétesbolt 
között). Érd.: 06-20/334-0782.

dunnából paplankészítés kedvező áron 
Polgáron! Érd.: 06-30/352-1745.
személyszállítás 8 főig megegyezés sze-
rinti áron, bel- és külföldre. Kisebb bútorok, 
műszaki cikkek szállítása. Érd.: 06-20/957-
7365.

m u n K a H e l y e t  K í n á l
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, 
előleg megoldott. Sárvárra betanított mun-
kásokat keresünk több műszakos munka-
rendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/791-
0950.
Hegesztő és lakatos szakképesítéssel ren-
delkező, fémipari szakmában jártas mun-
kavállalókat keresünk. Jelentkezés önélet-
rajzzal: kamionszerviz@stefancamion.hu 
címre, vagy meghallgatás előre egyezte-
tett időpontban.

ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30/313-3516.
Betanított dolgozókat keresünk kiemelt 
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri  
munkahelyünkre. Szállás, étkezés, utazás 
biztosított. Érd.: 06-70/354-9321.

Veszprém megyei középvállalkozás 
hosszú távú munkára hőszigetelő, ipa-
ri bádogos szakembereket keres. Érd.: 
+36-70/266-0001.

Könnyen, ülve végezhető csomagoló mun-
kára keresünk kollégákat Budapestre. Szál-
lás megoldható. Érd.: 06-70/466-1647.
tiszaújvárosba vagyonőröket keresünk 
kamerás munkára. Érvényes vagyonőri 
igazolvány, tanúsítvány szükséges. Érd.: 
06-30/406-2302.

tiszaújvárosi vendéglátó egység fel-
vételt hirdet pultos munkakörben. Érd.: 
06-70/779-9034.

m u n K a H e l y e t  K e r e s
56 éves nő mosást, takarítást, vasalást vál-
lal. Érd.: 17 óra után 06-70/319-1847.
munkát keresek. Idősek gondozását vál-
lalom 10 év gyakorlattal, 24 órában. Tel.: 
06-70/504-0214.

O K t a t á s t  V á l l a l
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. Érd.: 06-70/524-6166,  
www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011).
Újévi akciók! Nagy árzuhanás! Oktatások 
részletfizetéssel is. Bolti eladó, boltveze-
tő, szakács, élelmezésvezető, vendéglátó 
eladó, cukrász, kézápoló-műkörömépítő, 
szociális gondozó-ápoló, angol, német 
nyelv. Érd.: 06-30/535-7938.

www.szuperinfo.hu
      Facebook:
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MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Az elkövetkezendő 
időben a bolygók állása teret 
enged az apróbb vitáknak, 
így kisebb kudarc érheti a 
magánéletében, de ne vegye 

túlságosan a szívére. Most csak a csatát 
veszítheti el, ettől függetlenül a háborút 
még megnyerhetik együtt. A munkájában 
nyugodt napokra számíthat. 

Bika - Az elmúlt időszak sike-
resen növelte önbizalmát. 
Ünnepelje meg ezt a kellemes 
változást! Rendezzen össze-
jövetelt az otthonában, vagy 

foglaljon asztalt egy kellemes sörözőben. 
Hívja meg barátait és családtagjairól se 
feledkezzen meg! A közös ünnep további 
közös sikerek előfutára lehet. 

Ikrek - Ön végre megnyugodott, 
most azonban az otthonában 
tombolnak az indulatok. Ne 
engedje, hogy ez kizökkentse 
Önt a kiegyensúlyozottságából. 

Ha szép szavakkal nem sikerül elsimítani 
a helyzetet, inkább hagyja a vitázó feleket, 
oldják meg a problémájukat az Ön segít-
sége nélkül.

Rák - Ha útközben fel is adná, 
akkor se tegye, végig tartson 
ki elhatározásai mellett! Lehet, 
hogy nehéz időszakként élheti 
meg ezeket a napokat, de 

gondoljon arra, hogy semmi sem történik 
ok nélkül. Nem csak saját magának, 
de kapcsolatának is új célokat kellene 
kitalálnia. 

Oroszlán - Óriási kihívással 
kell szembenéznie, de meg 
sem fordul a fejében, hogy 
féljen, mert imádja, ha meg-
mérettetheti magát. Itt az alka-

lom, máris készüljön föl rá. A munkában 
szokás szerint az oroszlánrészét vállalja 
a feladatoknak, és rettentően élvezi a 
felelősséggel járó hatalmat. 

Szűz - Ha nem jönnek azonnal 
a megoldások, inkább engedje 
el a problémát. Ne azzal töltse 
az idejét, hogy visszavonul 
és bosszankodik, hiszen 

sokan vágynak a jelenlétére. Legyen szá-
mukra elérhető, hogy az Ön nyugalmából 
táplálkozhassanak. A kisugárzása békét 
hoz a vitázó felek számára.

Mérleg - Végre léphet, csele-
kedhet, minden elérthető távol-
ságba kerül, sőt mi több, ezek 
után a siker is szélsebesen 
érkezik meg Önhöz. Mindezek 

hatására pedig rohamosan lecsökken 
a stressz az életében. Most, hogy kezd 
helyrebillenni a lelki világa, képes lesz a 
szerelmi életére is koncentrálni. 

Skorpió - Kisebb egészség-
ügyi panaszok keserítik meg 
a napjait, emiatt rosszkedvű. 
Szerencsére nem nagy a baj, 
pihenjen sokat, ha teheti. Ez az 

időszak nem rejt különösebb kihívásokat, 
így tud a jövőtervezésre koncentrálni. 
Fontos, hogy ilyenkor ne csak a saját 
érdekeit tartsa szem előtt.

Nyilas - Magányra vágyik, ezért 
szívesen félrevonulna. Próbálja 
ezt úgy megoldani, hogy a 
környezetében élők ne vegyék 
menekülésnek. A helyzet  

ugyanis feszült és számítanának a segít-
ségére. Ha önmagában sikerül rendezni 
a dolgokat, már könnyebben adhat taná-
csot. Legyen határozott!

Bak - Másképp kell gondolkod-
nia és a háttérből irányítani. 
Így észrevétlenül éri el a célját, 
nem ütközik ellenállásba. Azt 
ugyanis nehezen tűrné, ha har-

colnia kellene azért, hogy a véleményét 
elfogadják. Családi életében azonban adja 
át kicsit a gyeplőt és engedje, hogy más 
is irányítson.

Vízöntő - Új löketet kap a csil-
lagoktól, hogy még nagyobb 
erővel és ihlettel álljon felada-
tai elvégzéséhez, problémái-
hoz. Ezáltal rengeteg dolgot 

sikerülhet kiviteleznie és elvarrnia a 
szálakat. Ugyanakkor mégis érez egyfajta 
nyugtalanságot, amit talán a pénzügyei 
okozhatnak.

Halak - Tavacskája felett 
kedvező szelek fújnak, kedves 
Halak, ám Ön ebből nem sokat 
érez, ha bekucorodik a meder-
fenékre. Próbáljon változtatni a 

napi rutinon, hiszen a monotonitás nem 
az Ön terepe! Bár tele van ötletekkel, de 
hiányzik a lendület ahhoz, hogy ezeket 
meg is valósítsa.

 HOROSZKÓP 6. HÉT (2017. február 6-tól február 12-ig)

1 fô felszolgálót 
és

1 fô szakácsot 
keresek

tiszaújvárosi étterembe.
Jelentkezni 

csak önéletrajzzal, 
de előtte információ: 
06-30/213-7195

Minősített, 100%-os röntgenre dolgozni 
tudó AWI/AWI komb. hegesztők, 

izometriás csőszerelők, lakatosok 
jelentkezését várjuk. KIEMELT BÉREZÉS!

Érdeklődni hétköznap 
20/368-7670 számon (8-16 óráig)

vagy a titkarsag@�bermail.hu-ra 
küldött önéletrajzzal. 

t CSOK t LAKÁSHITEL
t LAKÁSTAKARÉK

Ingyenes ügyintézés!
Tel.: 30/482-0744

Lakáscélú megoldások!

Autószerelésben
jártas  munkatársat

keresünk.
Jelentkezés: 

06-20/912-4656

Keresünk nehézgépkezelőt és 
autódaru kezelőt JCB-re.

Feltételek: 
1 éves gyakorlat, OKJ bizonyítvány.

Jelentkezni: 06-20/974-8887 telefonszámon, 
illetve személyesen munkaidőben

Sajószöged, Vállalkozási Park út 14.

KIEMELT KERESETI  
LEHETŐSÉGGEL 

N E M Z E T K Ö Z I  
G É P KO C S I  V E Z E T Ő K E T 
keresünk 40 tonnás szerelvényre. 

Export-import fuvarfeladatok  
végzésére, (nem uniózás) 

új flottával, miskolci telephelyre.
  Elérhetőség:  

20/520-8732, 46/505-088

Hosszú távú munkára, 
dunántúli munkaterületekre, 
minősített hegesztő 

(awi, awi kombi és melegszilárd), 
izometrikus csőszerelő 

és lakatos feladatok 
ellátására munkatársat keresünk. 

Szállás és utazás biztosított. 
Jelentkezni lehet,

fényképes önéletrajz elküldésével 
az alábbi email címen: 

diamontzrt@gmail.com

Ismertebb 
akar lenni 

Tiszaújvárosban?
Mi tudjuk a 
megoldást!

Szuperinfó hirdetés
Elérhetőség :

tiszaujvaros@szuperinfo.hu
Telefon: 49/540-044

383169

382787
382893

382901
382912

380696

383290



72017. február 1.

PARTNER A S IKERHEZ

KÖNYVELÉS
ADÓTANÁCSADÁS
BÉRSZÁMFEJTÉS
MUNKAER  KÖLCSÖNZÉS
MUNKAER  KÖZVETÍTÉS
HR OUTSOURCING

 

 

 

MUNKALEHETŐSÉG!
Magyarország legnagyobb 
elektronikai összeszerelő gyárába
kollégákat keresünk, azonnali kezdéssel
betanított munkára

OPERÁTOR
ÉS RAKTÁROS 
MUNKAKÖRBE 
Amit kínálunk:

l 8 órás, 3-4 műszakos 
 munkavégzés
l ingyenes felutazás
l műszakpótlék
l étkezési utalvány
l túlóra lehetőség
l álló munka
l hazautazás térítése
l szállás 2-3 ágyas 
 szobákban
l WIFI, Tv, főzési, 
 mosási lehetőség

További 
információ: 

+36 30 198 2795 
VISSZAHÍVJUK!

Munkaügyi engedélyszám:
20-004-2002;  XX-M-001/407/2013

Tájékoztató
időpontja február 

hónapban minden pénteken:

Miskolc
 ITC Székház 8.00 óra
Tiszaújváros

Hotel Phőnix, 
Bethlen G. út 4.

10.00 óra
Polgár
12.00 óra

Jelentkezésével hozzájárul személyes adatai 
kezeléséhez a www.whc.hu oldalon 

elérhető szabályzat szerint. 
Adatkezelési nyilvántartási
szám: NAIH-102776/2016

AKKUMULÁTOR
Görbeházán 35 éve Önökért!

Görbeháza, Böszörményi út 83.
Telefon:

52/215-043, 06-30/368-7554

Folyamatos akciók!

Személy, teher és speciális 
kivitelű akkumulátorok, 
autóalkatrészek.

GÉPKOCSI
ELEKTROMOS 

RÉSZEINEK
INGYENES 

ÁTVIZSGÁLÁSA.

minőségi,
megújuló, 

környezetbarát 
kazánok 

kandallók

Miskolc, Csabavezér u 115. Tel.: 06-30/303-8648

Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

Hajnal szárny:
18 900 Ft/1 fő/3 éj
23 900 Ft/1 fő/4 éj
Kikelet szárny: 
20 900 Ft/1 fő/3 éj
25 900 Ft/1 fő/4 éj

A csomag tartalma:

Megújulás álom áron!

Gyógyszálloda

Év eleji akció
február és március

 hónapban
3 vagy 4 

éjszaka

butordepo.hu

Tegye próbára árgarancia szolgáltatásunkat!

50.000 Ft feletti vásárlás esetén 30 km körzetben 
INGYENES A KISZÁLLÍTÁS! (2017. február 28-ig)

-20-30%-os engedmények helyett 
garantáltan alacsony árak!

Ajánlatunk a készlet erejéig tart!

Raktár-
készletrôl 
azonnal 

szállítható 
bútorok!

Sarokülő
101.200 Ft helyett

94.900 Ft

Formálható pihenő fotel
20.900 FtNatália ágykeret wenge

58.500 Ft helyett

50.900 Ft

MEGKEZDTÜK 
fenyő bútorok és 

matracok forgalmazását
ÚJDONSÁG!

Szekrénysor
108.500 Ft
helyett

63.900 Ft

Basel szekrénysor
144.900 Ft helyett

132.600 Ft

382776

382895

383142
383139

383143
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NEMESBIKKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
3592 NEMESBIKK, Pető� út 13.

PÁ LYÁ Z AT O T  H I R D E T

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a  
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló  
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázni szakmai önéletrajzzal és bizonyítványmásolattal 
2017. február 14-ig lehet.

Tájékoztatást Nagy Géza jegyző nyújt személyesen,  
vagy a 70/313-7996-os telefonszámon.

PÉNZÜGYI ELŐADÓ
munkakör betöltésére, teljes munkaidős, 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony keretében.

     MRÁZ
Árnyékolástechnika
49/441-154, 20/942-8888

Szuperolcsó redõnyök, reluxák, 
harmonikaajtók, szalagfüggönyök, 

napellenzõk, hevederzárak, 
szúnyoghálók, garázskapuk.

Mûanyag ajtók, ablakok
40% árkedvezménnyel!

Tiszaújváros, Szent István 13.  Galéria Üzletház 
Telefon: 49/341-820 
Nyitva: H-P: 9.00-17.00, Szo.: 9.00-12.00
www.euro-optic.hu

BlueControl, UV Control vagy 
Hi-Vision LongLife PREMIUM

TÜKRÖZŐDÉSCSÖKKENTŐ RÉTEG AJÁNDÉKBA!
Az akció időtartama: 2017. február 1. – március 31.

Válassza a
Hoya prémium
felületkezeléseit!

6 féle nemesvakolat helyszíni színkeverése raktárról, akár azonnal!
VAKOLATCENTRUM '94 KFT

Építôanyagok
NEMESVAKOLATOK
Díszítôelemek
Hôszigetelô rendszerek

Miskolc, Futó út 70/a.
Tel./Fax: 46/431-491, 560-449

Web: www.vakolatcentrumkft.hu
E-mail: vakolatcentrum@t-online.hu

GULYÁS AUTÓSISKOLA

Motoros, B, BE, C, CE, D kategóriák
Tanfolyamainkat folyamatosan indítjuk

Online kresz oktatás!
Ügyfélfogadás: kedd, csütörtök 14-17-ig, szerda 9-12-ig

Tiszaújváros
Mátyás király u. 6.

Telefon: 
06-30/968-8522

381579
382784

382897

382793
358862

382899

383207
382882

381737
382885


